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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:12/2017/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngà 29 tháng 3  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
 Ban hành Quy định quản lý xe điện bốn bánh thí điểm hoat động 

trên một số tuyến đường của  thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 
6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ  ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Thông tư số  86/2014/TT-BGTVT P ngày 13 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có 
gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải  tạiTờ trình số 933 /TTr-SGTVT 
ngày 02 tháng 3  năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Banh hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý xe điện bốn bánh 
thí điểm hoạt động trên một số tuyến đường của thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện thí 
điểm hoạt động đối với xe điện bôn bánh trên các tuyến đường cho phép.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2017
 Điều 4.Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Công an thành phố, 

Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Du lịch; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các 
đơn vị  liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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